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  Διεπιστημονική Ομάδα
  Αποκατάστασης

Η διεπιστημονική ομάδα του Ιατρικού Κέ- 
ντρου στελεχώνεται από τους πιο κάτω ειδι-
κούς επιστήμονες: 

• Ορθοπαιδικoί
• Νευρολόγος
• Φυσικοθεραπευτές
• Κλινικοί Ψυχολόγοι
• Κλινικός Διατροφολόγος

 Η Φιλοσοφία μας

Η βασική φιλοσοφία του Ιατρικού Κέντρου "Ο 
Απόστολος Λουκάς" είναι η συνεχής και 
άμεση επικοινωνία των ειδικών επιστημόνων 
του κέντρου στα πλαίσια της διεπιστημονικής 
συνεργασίας.

Στόχος μας είναι η σφαιρική και ολιστική αντι-
μετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των ασθε-
νών.



Το Φυσικοθεραπευτήριο του Ια- 
τρικού Κέντρου Προσφέρει

• Εξατομικευμένη μυοσκελετική φυσικοθερα-
πεία, προσαρμοζόμενη στις ιδιαίτερες ανά-
γκες του ασθενή 
• Εξατομικευμένη μυοσκελετική φυσικοθερα-
πεία σε αθλητικούς τραυματισμούς
• Ερευνητικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές 
μεθόδους
• Εξειδικευμένη θεραπεία με χειρισμούς Ma- 
nual Therapy
• Ολιστική θεραπεία βασισμένη στο βιο- 
ψυχο-κοινωνικό μοντέλο υγείας

Τι Περιλαμβάνει η

Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Φυσικοθερα-
πευτής λαμβάνει το πλήρες ιστορικό του 
ασθενή και στη συνέχεια πραγματοποιεί μια 
λεπτομερή κλινική εξέταση. Αφού διαπιστω-
θεί η αιτία του προβλήματος, σχεδιάζεται ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, 
το οποίο έχει σαν στόχο την ταχεία και αποτε-
λεσματική επαναφορά του ασθενή στην 
λειτουργικότητα.

Φυσικοθεραπεία;



Θεραπευτικές Τεχνικές / Μέσα 
Αποκατάστασης που Χρησιμοποι-
ούνται

Manual Therapy (Τεχνικές τύπου Mobili- 
zation και Manipulation)
• Ήπιες τεχνικές με τα χέρια του φυσικοθε-
ραπευτή για άμεση ανακούφιση του πόνου 
Θεραπευτική άσκηση
• Εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτι-
κής άσκησης για ανακούφιση των συμπτω-
μάτων και επαναφορά του ασθενή στη 
λειτουργικότητα  
Τεχνικές μαλακών μορίων 
• Τεχνικές μάλαξης με τα χέρια ή με τη 
χρήση ειδικών εργαλείων
Κινητοποίηση νευρικού ιστού
• Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης περιφερι-
κών νεύρων 
Βελονισμός
• Τοποθέτηση αποστειρωμένων βελόνων 
μιας χρήσης σε επιλεγμένα σημεία του 
σώματος για ανακούφιση από τον πόνο  
Φυσικά Μέσα
• Σύγχρονος εξοπλισμός από ηλεκτροθερα-
πευτικά μέσα για ανακούφιση από τον πόνο



Ποιοι Είμαστε

Μιχάλης Ευσταθίου
PT, MSc, PhD (candidate) 

Διευθυντής Κέντρου Μυοσκελετικών
Παθήσεων

Associate Lecturer, Πρόγραμμα Φυσικο-
θεραπείας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύ- 
προς

Μεταπτυχιακό (MSc in Manual Therapy), 
University of Birmingham, UK

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (BSc), ΤΕΙ Αθή-
νας, Ελλάδα 

Διευθυντής του Cyprus Institute of Ortho- 
paedic Manual Therapy (Πιστοποίηση Κύ- 
πριων Φυσικοθεραπευτών στο Manual The- 
rapy)

Πολυετής κλινική εμπειρία σε μυοσκελετι-
κά προβλήματα - Manual Therapist σε Ελλά- 
δα, Κύπρο και Αγγλία 

Ομιλητής σε διεθνή και τοπικά συνέδρια 
και ημερίδες

Μέλος Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθε-
ραπευτών



Μαρίνος Ευριπίδου
PT, OMT

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας, Ευρωπαϊκό Πα- 
νεπιστήμιο Κύπρου

6-ετής κλινική εμπειρία στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα του ΑΠΟΕΛ

Δίπλωμα στο Manual Therapy (Cyprus 
Institute of Orthopaedic Manual Therapy)

Εξειδίκευση στο Δυτικό Βελονισμό
Εξειδίκευση στις Νευροκινητοποιήσεις (Da- 

vid Butler Concept) 
Εξειδίκευση στο Κλινικό Pilates (Australian 

Physiotherapy & Pilates Institute) 
Εξειδίκευση στο Functional Movement 

Screening (FMS)
Μέλος Παγκύπριου Συλλόγου Φυσικοθερα-

πευτών

Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης

Facebook Twitter Instagram

22100444
www.apostolosloukas.org

Ηλία Παπακυριακού 24, Τ. Κ. 2415,Έγκωμη,
Λευκωσία, Κύπρος


